
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Κόπτσης Αλέξανδρος 

 Ανομοιογενής ομάδα διαταραχών που σχετίζονται με την απόκτηση και 

χρήση ικανοτήτων ακρόασης-ομιλίας-ανάγνωσης-γραφής-

συλλογισμού-μαθηματικών δεξιοτήτων. 

 Δυσλεξία-Δυσγραφία-Δυσαναγνωσία-Δυσορθογραφία-Δυσαριθμησία 

 Εγγενείς διαταραχές 

 Δεν είναι αποτέλεσμα νοητικής υστέρησης, αισθητηριακών 

προβλημάτων, πολιτιστικών διαφορών, ανεπαρκούς διδασκαλίας 

 Δεν αποδίδονται σε νοητική ανεπάρκεια ή τεμπελιά 

 Σχολική αποτυχία με συνέπεια στο συναισθηματικό, κοινωνικό, 

επαγγελματικό τομέα. 

 Μπορούν να μορφωθούν 

 

 

ΓΛΩΣΣΑ 

 

 Αργός ρυθμός στην εκμάθηση αντιστοιχίας γράμματος-φωνήματος 

 Δυσκο9λία στην ανάγνωση 

 Μπερδεύει σειρά γραμμάτων μέσα στη λέξη 

 Πολλά λάθη 

 Δυσκολία διήγησης ιστορίας με σειρά 

 Δυσκολία δημιουργίας περίληψης 

 Λάθος ανάγνωση πληροφοριών 

 Φτωχή κατανόηση γραπτού κειμένου 

 Πολύ φτωχή παραγωγή γραπτού λόγου 

 Δυσκολία κατανόησης αφηρημένων εννοιών 

 Δυσκολία εκμάθησης ξένης Γλώσσας 

 

 

 

 

 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

 

 Δυσκολία στην κατανόηση θεσιακής αξίας αριθμών 

 Δυσκολία στην αποστήθιση προπαίδειας 

 Μπερδεύει σύμβολα 

 Δυσκολία στις πράξεις 

 Δυσκολία στην εφαρμογή βασικών μαθηματικών γνώσεων 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

 Δυσκολία να ακολουθήσει σύνθετες οδηγίες 

 Δυσκολία να συγκεντρωθεί σε μία δραστηριότητα 

 Δυσκολία σε τεστ πολλαπλής επιλογής 

 Αργός ρυθμός εργασίας 

 Αδυναμία σημειώσεων 

 Δυσκολία στην οργάνωση χρόνου και δραστηριοτήτων 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Δυσκολία αντιγραφής από πίνακα 

 Άσχημος γραφικός χαρακτήρας 

 Δυσκολία στο συντονισμό κινήσεων 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 Δε δέχεται κριτική 

 Δεν έχει ενσυναίσθηση 

 Δυσκολία κατανόησης μη λεκτικής επικοινωνίας 

 Παρερμηνεία συμπεριφοράς άλλων 

 Υποκύπτει στην πίεση συνομηλίκων 

 Δυσκολία στην ερμηνεία κοινωνικών περιστάσεων 

 

 

 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Α. Προσαρμογές στα Α.Π.  

 

 Όχι μείωση ύλης ή απλά απλοποίηση 

 Εμπλουτισμένο πρόγραμμα-ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας 

πληροφοριών 

 Όχι αφαίρεση ύλης- περιορισμένη έκταση και σε βάθος 

 Προσαρμογές στο περιεχόμενο: αναδιάρθωση ύλης, επιβράδυνση 

ρυθμού κάλυψης ύλης, απλούστευση κει μένων, αφαίρεση δυσνόητων 

κειμένων 

 Προσαρμογές στη συμπεριφορά των μαθητών: αυτοέλεγχος, 

αυτορρύθμιση, διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων, ανάπτυξη 

μεταγνβωστικών δεξιοτήτων 

 Προσαρμογές στο διδακτικό περιβάλλον: οργάνωση τάξης, 

μομαδοποίηση μαθητών, αξιοποίηση εργαστηρίων 

 Προσαρμογές στις στρατηγικές διδασκαλίας: εφαρμογή κατάλληλων 

στρατηγικών 

 

Β. Γνωστικές και Μεταγνωστικές Στρατηγικές 

 

 Συμπεριφορές-σκέψεις που διευκολύνουν την κωδικοποίηση-

οργανωμένο σχέδιο δράσης 

 Μεταγνώση: Γνωστικές διαδικασίες που αναφέρονται στην επίγνωση 

που έχει το άτομο για τις δικές του γνωστικές ικανότητες 

 Διδασκαλία στρατηγικών μάθησης 

 Εντοπίζουμε τις ανάγκες του μαθητή 

 Περιγράφουμε τη στρατηγική ως μοντέλο 

 Ο μαθητής εφαρμόζει τη στρατηγική 

 Γενικεύουμε τη στρατηγική 

 

 

 



Πώς να  μαθαίνει 

 

 Οργάνωση πληροφοριών 

 Γνωστικοί χάρτες: σημαντικές πληροφορίες, λέξεις-κλειδιά-συσχετίσεις 

 Καρτέλες με υλικό για επαναλήψεις 

 Ανακεφαλαίωση: Λέξεις κλειδιά, ερωτήσεις απαντήσεις 

 Σημειώσεις: καθοδηγούμενη παραγωγή σημειώσεων, περιγράμματα 

 

Πώς να σκέφτεται 

 

 Αναδρομική περιγραφή σκέψης 

 Προφορική έκφραση σκέψης 

 Λεκτική αυτοκαθοδήγηση 

 

Πώς να θυμάται 

 

 Κατηγοριοποιήσεις 

 Σύνδεση παλιάς γνώσης με νέα 

 Σημειώσεις κατά τη διάρκεια της μελέτης 

 Υπογράμμιση κύριων σημείων 

 Κατάτμηση ύλης 

 Ακροστιχοίδες 

 

Πώς να οργανώνει 

 

 Πίνακας καθηκόντων 

 Ημερολόγιο καθηκόντων 

 Χρονοδιάγραμμα μελέτης 

 Πίνακας προτεραιοτήτων 

 Κατάλογοι ελέγχου 

 

 

 



ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 

Υπερκινητικότητας) 

 Συμπεριφορά παρορμητική, υπερκινητική, απρόσεκτη που επηρεάζει 

την κοινωνική και σχολική τους επίδοση. 

 Οφείλεται σε συνδυασμό βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών 

παραγόντων. (3-10%-2/1 αγόρια). 

 Ελλάδα 12,4% 

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 Δεν προσέχει λεπτομέρειες 

 Κάνει λάθη από απροσεξία 

 Δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή 

 Δείχνει να μην προσέχει όταν του μιλάνε 

 Δεν ακολουθεί οδηγίες 

 Δεν ολοκληρώνει εργασίες(όχι λόγω ελλιπούς κατανόησης) 

 Δυσκολεύεται να οργανώσει Δε συμμετέχει σε δραστηριότητες 

που απαιτούν  εντατική πνευματική εργασία 

 Χάνει πράγματα 

 Αφαιρείται εύκολα 

 

ΥΠΕΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 Παίζει νευρικά τα χέρια-πόδια-κουνιέται μστην καρέκλα 

 Σηκώνεται από τη θέση του 

 Τρέχει-σκαρφαλώνει-νευρικότητα 

 Δυσκολεύεται να παίξει ήσυχα 

 Μιλάει πολύ 

 Βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση 

 

 



ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 Δυσκολεύεται να περιμένει στη σειρά  

 Διακόιπτει τους άλλους όταν μιλούν 

 Πετιέται και απαντά πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση 

 

(Έξι τουλάχιστον συμπτώματα-συχνά και επίμονα- από τα 

παραπάνω, για τουλάχιστον έξι μήνες σε δύο περιβάλλοντα) 

 

ΥΠΟΨΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΟΤΑΝ: 

 Συχνά απομακρύνεται από τη θέση του 

 Δεν ακολουθεί οδηγίες 

 Δεν κάνει αυτό που κάνει η τάξη 

 Δεν περιμένει τη σειρά του 

 Είναι επιθετικός 

 Αποσπάται η προσοχή του εύκολα 

 Ενοχλεί τους συμμαθητές του και εμποδίζει την εργασία τους 

 Είναι αφηρημένος 

 Ξεχνάει τα πράγματά του 

 Πολύ αργός στις εργασίες 

 Ακατάστατες εργασίες 

 

ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 Επηρεάζει τη συμπεριφορά του 

 Εμποδίζει τη συμμετοχή του 

 Αποτελεί εμπόδιο για τη διεξαγωγή του μαθήματος 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ελλιπή κίνητρα 

 Χαμηλή αυτοπεποίθηση 

 Κοινωνική απόρριψη 

 Κατάθλιψη 



 Αγχώδεις διαταραχές 

 Επιθετικότητα 

 Προσαρμοστικότητα 

 Αντικοινωνική συμπεριφορά (κλοπή-βία) 

 

ΣΥΧΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΔΕΠΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ  

(1/4 έως και 1/3 των μαθητών) 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 

Επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών στρατηγικών και 

μεθόδων(μοντέλα αυτοκαθοδήγησης-συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις) 

 

Α. Δημιουργία υγιών σχέσεων 

 Όχι εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων 

 Κατανόηση διαταραχής 

 Εκδήλωση θετικών συναισθημάτων 

 Στενή συνεργασία 

 Έπαινος-αμοιβές-υπευθυνότητες-ενίσχυση αυτοεκτίμησης 

 

Β. Κατάλληλο περιβάλλον 

 Ελαχιστοποίηση διάσπασης προσοχής (θέση, αίθουσα) 

 

Γ. Διευκόλυνση μάθησης 

1. Καταγραφή δυσκολιών-ενημέρωση γονέων σχετικά με τρόπους 

διαχείρισης-καθορισμός στόχων και χρονοδιαγράμματος-καταγραφή 

απαιτούμενων ενεργειών. 

2. Στρατηγικές: 

 Είμαστε σαφείς και συγκεκριμένοι σ΄ αυτό που ζητάμε 

 Κοιτάζουμε το παιδί στα μάτια 

 Χρησιμοποιούμε οπτικοακουστικά ερεθίσματα 

 Αποφεύγουμε μεγάλες εργασίες 

 Χωρίζουμε τις εργασίες σε μικρά κομμάτια 

 Ελέγχουμε την πρόοδο σε κάθε βήμα 



 Επαινούμε κάθε επιτυχημένη προσπάθεια 

 Βοηθούμε στην τήρηση ημερολογίου εργασιών 

 Επιμένουμε στην ολοκλήρωση μιας εργασίας πριν ξεκινήσει η 

άλλη 

 Βοηθάμε να έχει κατάλογο με πράγματα που χρειάζεται κάθε 

φορά 

 Βεβαιωνόμαστε ότι έχει καταγράψει ό, τι ζητάμε στο ημερολόγιο 

 

 

Δ. Κατάλληλη διαχείριση συμπεριφοράς 

 Επιτρέπουμε να κινείται με αποδεκτό τρόπο 

 Παιχνίδια ρόλων-κίνηση 

 Προσέλκυση προσοχής με θετικό τρόπο 

 Διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων-δεξιοτήτων απορρύθμισης 

 Επιβράβευση θετικών προσπαθειών 

 

Ε. Θετική στάση 

 Δεν ευθύνεται το παιδί- δεν ωφελεί ο θυμός και η τιμωρία, 

 Θετικές προσδοκίες 

 Συνεργασία με ειδικές Υπηρεσίες, φορείς και γονείς. 

 Ελέγχουμε συναισθήματα και αντιδράσεις μας απέναντι στο 

παιδί. 


